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 يطالب اجملتمع اإلنساين بـ 151مليون
اليونيسيف /ليبيا  /2016فرق الكشافة لألوالد

اإلطالق المحلي لخطة االستجابة اإلنسانية في ليبيا لعام 2017

ناشد الفريق القطري للعمل اإلنساين اجلهات املاحنة للتربع بسخاء مبا جمموعه  151مليون دوالر أمريكي لتغطية احتياجات أكثر من
 940.000شخص من الفئات األكثر ضع ًفا املستهدفني يف خطة االستجابة اإلنسانية يف ليبيا.
استنادا إىل التحليل الشامل جلميع املعلومات املتاحة ،تتناول خطة االستجابة اإلنسانية أولويات اجملتمع الدويل والشركاء الوطنيني
و ً
العاملني يف اجملال اإلنساين اليت يعتزمون تنفيذها خالل عام  . 2017وهذه هي السنة الثانية اليت توضع فيها خطة لالستجابة اإلنسانية
يف ليبيا.
يعيش مئات اآلالف من األشخاص يف ليبيا يف ظل ظروف غري

آمنة ،وهم معرضون للعنف وغري قادرين على احلصول على
املساعدة الطبية احلرجة وغريها من اخلدمات االجتماعية األساسية.
ويوشك نظام الرعاية الصحية اللييب على االهنيار مما يعرض حياة
 1.3مليون شخص للخطر بسبب غياب إمكانية احلصول على
األدوية األساسية والرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ.
ويف ظل غياب مساعدات احلماية العاجلة ،سيظل الليبيون
الضعفاء ،واملهاجرون ،والالجئون ،وطالبو اللجوء يعانون بسبب
تقييد حرية التنقل ،والتمييز ،والتهميش ،وخطر املوت أو اإلصابة
بسبب األلغام األرضية والعبوات الناسفة.

 تلقت  782أسرة نازحة من سرت
( 3910شخص) املواد غري الغذائية
لفصل الشتاء املقبل.
 يعاين  ٪17من النازحني من انعدام
األمن الغذائي – أي بزيادة قدرها
 ٪11عن .2015

(مطلوبة)
 51.7مليون دوالر أمريكي

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya

 151مليون

للحياة يف ليبيا يف عام .2017

 172.4مليون دوالر أمريكي

وتسعى اخلطة إىل تلبية احتياجات النازحني والعائدين والفئات
األكثر ضع ًفا من غري النازحني الليبيني ،واملهاجرين ،والالجئني،
وطاليب اللجوء الذين حيتاجون بشدة إىل الرعاية الصحية املنقذة
للحياة ،واحلماية ،واحلصول على السلع واخلدمات األساسية مثل الغذاء ،واملياه الصاحلة للشرب ،وخدمات الصرف الصحي ،واملأوى،
والتعليم.
وتعطي اخلطة األولوية للتدخالت املنقذة للحياة ،وتسعى الستهداف مناطق حملية حمددة هبا احتياجات إنسانية شديدة من أجل منع
أيضا
حدوث مزيد من التدهور .وسوف يتم إدراج مكونات التعايف املبكر بشكل جزئي يف الدعم اإلنساين ولكن سوف يتم تناوهلا ً
على حنو أكثر مشوالً كجزء من برامج االستقرار األخرى.
ميكن االطالع على خطة االستجابة اإلنسانية باللغتني العربية واإلجنليزية من خالل الرابط التايل:
المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

دوالر لتغطية االحتياجات املنقذة

المستهدفون

المحتاجون

 0.94مليون

 1.33مليون

مت تلقيها
(نسبة التمويل )٪30
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دعم منظمة الهجرة الدولية لعمليات اإلنقاذ في البحر

قامت منظمة اهلجرة الدولية ،بالتعاون مع شركائها يف خفر السواحل اللييب وأمن الساحل ،بعملية إصالح لنقاط الوصول يف امليناء
الرئيسي يف طرابلس ،ومت تزويد املوقع مبراحيض ومرافق لالستحمام للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم ،كما مت إنشاء منطقة استقبال
باإلضافة إىل العمل املدين اجلاري لتوصيل شبكات الكهرباء وإمدادات املياه ،جبانب العيادة الصحية اليت أُنشئت يف سبتمرب/أيلول
 .2016وقد مت جتهيز منطقة الوصول يف امليناء الرئيسي يف طرابلس الستقبال املهاجرين الذين مت إنقاذهم وتقدمي املساعدات العاجلة
هلم قبل حتويلهم لتلقي املزيد من الدعم.
أيضا بزيارة مخسة مواقع لنقاط الوصول األخرى ومراكز االحتجاز للبدء يف عمليات اإلصالح ،مبا يف ذلك نقاط
وقد قام املهندسون ً
الوصول يف الديلة ومصفاة بالزاوية ،ومركز االحتجاز يف احلمراء باجلبل الغريب ،ومركزي االحتجاز شهداء النصري وأبو عيسى بالزاوية.
يف يوم  24نوفمرب/تشرين الثاين ،مت تقدمي معدات اإلنقاذ خلفر السواحل اللييب يف طرابلس؛ وتضمنت هواتف تعمل باألقمار الصناعية،
ومصابيح اإلضاءة ،وسرتات النجاة ،وعوامات النجاة ،وأغطية القصدير ،وعدة اإلسعافات األولية .وباإلضافة إىل ذلك ،مت توفري 10
أجهزة كمبيوتر ثابتة و 10أجهزة حممولة خلفر السواحل اللييب إلعداد قاعدة بيانات واالحتفاظ بسجالت املهاجرين الذين مت إنقاذهم.

توزيع المواد غير الغذائية على األسر النازحة من سرت
منذ  30نوفمرب/تشرين الثاين  ،2016قامت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،بالتعاون مع شريكها احمللي اهليئة الليبية
لإلغاثة واملساعدات اإلنسانية ) ،(LibAidبتوزيع املواد غري الغذائية على األسر النازحة من سرت .واستهدف التوزيع  987أسرة
نازحة من سرت يف طرابلس ،ومصراتة ،واجلفرة ،وجبل نفوسة .وقد مت حتديد  782أسرة ( 3.910شخص) حصلوا على حزم املواد
استنادا إىل معايري الضعف اليت وضعتها جمموعة عمل قطاع املأوى/املواد غري الغذائية.
غري الغذائية،
ً
وتشمل كل حزمة من حزم املواد الغذائية ما
يلي :مخسة أغطية حرارية ،ومخس حصائر
للنوم ،وغطاء واحد من البالستيك املقوى،
وأواين الطهي ،ومصباحني يعمالن بالشحن،
ودلو بالستيكي متني.
وقد مت اختيار هذه العناصر لالستجابة
لالحتياجات النامجة عن تغري األحوال اجلوية
حيث يزداد الطقس برودة يف ليبيا.
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

unocha.org | facebook.com/UNinLibya | Twitter: @UNcoordLibya
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كبيرا في حياة األطفال المتضررين من الصراع
عندما يحدث اللعب اختالفًا ً

خاصا يف قلب والدها الذي كان يقضي
دائما حيث إهنا أصغر األطفال يف عائلتها .وكان هلا مكانًا ً
حصلت دينا على احلب والرعاية ً
ساعات يلعب مع ابنته يف منزهلم بالزاوية .واستمتعت دينا باللعب مع والدها وأخويها.
ويف صباح أحد األيام ،استيقظت دينا على جلبة غريبة يف املنزل ،ومسعت أصوات مألوفة هتمهم يف غرفة املعيشة كما مسعت بكاء
والدهتا ،فقد تلقت األسرة خرب اختطاف والد دينا احملبوب .وعلى الرغم من عودة والدها إىل منزله ساملاً يف غضون بضعة أسابيع،
فقد ظلت دينا متضي الساعات وحيدة يف غرفتها ،وتوقفت عن الذهاب إىل روضة األطفال ،كما مل تعد تريد اللعب مع أصدقائها.
زار معلم دينا يف روضة األطفال منزهلا وأخرب والديها عن منظمة وطنية تسمى مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي اخلريية ،مدعومة من
منظمة اليونيسيف ،جاءت إىل روضة األطفال لتنظيم أنشطة نفسية واجتماعية وترفيهية لألطفال املتضررين من الصراع ،كما تقوم
كذلك بتنظيم أنشطة ترفيهية أسبوعية بانتظام يف مساحة مالئمة لألطفال يف الزاوية.
وأخذت األسرة دينا لزيارة املساحة املالئمة لألطفال يف حيهم ،وبعد مضي تسعة أسابيع من زيارة هذا املكان ،أصبحت دينا أكثر
تفاعالً مع أسرهتا  ،وكونت صداقات جديدة ،ومل تعد تفضل البقاء وحيدة يف غرفتها .قالت دينا وهي تتسلق سالمل الزحلوقة برفقة
بعض أصدقائها" :أحب اللعب مع أصدقائي اجلدد هنا"" ،لقد كونت صداقات كثرية هنا ،وحيب أصدقائي يف روضة األطفال أن
أيضا".
يأتوا ويلعبوا معي هنا ً
وبينما تعود دينا إىل حياهتا الطبيعية ،حتضر اآلن فصوهلا بانتظام يف روضة األطفال .وتقول والدهتا "لقد عادت دينا اآلن إىل طبيعتها
كبريا يف سلوكها ،واألهم أن ابتسامتها اجلميلة عادت لتضيء وجهها".
بعدما الحظت تغيريًا ً
منذ بداية شهر مارس/آذار ،حيضر يف املتوسط  700صيب وفتاة األنشطة الرتفيهية والربامج النفسية واالجتماعية يف املساحة املالئمة
للطفل اليت أنشأهتا مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي اخلريية بالتعاون مع اليونيسيف يف مدينة الزاوية .ويف ظل ظروف صعبة ومتأزمة،
تقدم املساحات املالئمة لألطفال بيئة آمنة للعب واملشاركة يف األنشطة الرتفيهية مما يساعدهم على استعادة الشعور باحلياة الطبيعية.

تقول دينا" :لقد كونت

صداقات كثيرة هنا،

ويحب أصدقائي في روضة
األطفال أن يأتوا ويلعبوا
ضا"
معي هنا أي ً

تقول والدة دينا" :لقد
عادت دينا اآلن إلى

طبيعتها ..واألهم أن

ابتسامتها الجميلة عادت
لتضيء وجهها"

األطفال يلعبون في المساحات المالئمة للطفل في الزاوية (المصدر :اليونيسيف /مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية)2016 :

تتلقى املساحة املالئمة للطفل يف الزاوية متويالً من املديرية العامة لعمليات احلماية املدنية واملساعدات اإلنسانية التابعة للمفوضية
األوروبية .وتعمل اليونيسيف بالتعاون مع الشركاء احملليني والدوليني إلنشاء مساحات صديقة للطفل يف خمتلف املدن يف ليبيا لتقدمي
الدعم النفسي واالجتماعي والرتفيهي لألطفال النازحني واملتضررين من الصراع.

unocha.org | facebook.com/UNinLibya | Twitter: @UNcoordLibya

قام مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بإعداد هذا التقرير بالتعاون مع الشركاء اإلنسانيني

النشرة اإلنسانية  -ليبيا | 4

الجهود المشتركة لتقديم المساعدة للمعتقلين األكثر ضع ًفا

تقوم منظمة اهلجرة الدولية ،بالتعاون مع الوكاالت اإلنسانية األخرى اليت تشمل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
) ،(UNHCRواهلالل األمحر اللييب ،واهليئة الطبية الدولية ،واجمللس الدمناركي لالجئني ،ووكالة التعاون التقين والتنمية
) ،(ACTEDومنظمة الصحة العاملية ) ،(WHOومنظمة أطباء بال حدود ) ،(MSFوغريها ،باالستجابة للوضع يف مركز احتجاز
غريان احلمراء حيث تعد األوضاع اليت يوجد فيها  1700شخص مثرية للقلق.
ومن خالل التنسيق مع فريق عمل االحتجاز ،مت تقسيم األعضاء إىل جمموعات فرعية تركز على الصحة ،واحلماية ،واملوارد ملناقشة
واالتفاق على خطة لالستجابة لألوضاع املرتدية يف مركز االحتجاز.
وتشمل املساعدات املقدمة توفري الدعم الطيب ،مبا يف ذلك إنشاء عيادة طبية يف مركز االحتجاز ،وتوفري األدوية املضادة للجرب،
وتطهري كافة املناطق اليت يعيش فيها املعتقلون ،باإلضافة إىل تسليم وتوزيع املواد غري الغذائية ومستلزمات النظافة .وقد أُجري بالفعل
تقييما للضعف لعدد  47حالة من أكثر من  200من القصر غري املصحوبني الذين مت بالفعل احتجازهم .وعالوة على ذلك ،مت
ً
توفري إمدادات املياه يف حاالت الطوارئ وخدمات الصرف الصحي ملدة شهر ،ومت إصالح مضخة املياه ومولد الكهرباء .وجيري
القيام مبزيد من العمل إلصالح وجتديد أماكن االغتسال واملعيشة ،ومرافق املياه والصرف الصحي.

التقييم العاجل لألمن الغذائي الذي أجراه برنامج األغذية العالمي يظهر تزايد انعدام

األمن الغذائي

تقييما عاجالً لألمن الغذائي أظهر أن حوايل  ٪17من النازحني
يف أكتوبر/تشرين األول  ،2016أجرى برنامج األغذية العاملي ً
عرضة النعدام األمن الغذائي (بزيادة قدرها  ٪11عن عام  ،)2015كما أن  ٪60من السكان معرضون النعدام األمن الغذائي.
ووف ًقا للتقييم ،يعد الالجئون من بني أكثر الفئات ضع ًفا وهم حيتاجون للمساعدات الغذائية .وال يعد الغذاء املوجود كافيًّا من أجل
البقاء وال سيما بالنسبة لالجئني .باإلضافة إىل ذلك ،تواجه األسر اليت تعيلها النساء حتديات هائلة يف توفري الغذاء ،كما يفتقد
الكثري من العائدين إىل سبل احلصول على اخلدمات االجتماعية ،بينما خسر آخرون مصادر رزقهم أو عادوا إىل منازهلم املدمرة أو
املتضررة.
ويواصل برنامج األغذية
العاملي تقدمي املساعدات
الغذائية املنقذة للحياة
ويف
للمحتاجني،
نوفمرب/تشرين الثاين قام
بتوزيع طرود حتوي مو ًادا
غذائية على  64.574نازح
يف املناطق الواقعة يف وسط
وغرب وجنوب ليبيا .ويف
األول،
ديسمرب/كانون
يهدف برنامج األغذية العاملي للوصول إىل  120.000الطابور أمام مركز التوزيع في طرابلس (المصدر :برنامج األغذية العالمي)
شخص ،ولكن يظل التمويل ميثل العائق الرئيسي لعمليات برنامج األغذية العاملي ،حيث يتطلب الربنامج  8.2مليون دوالر
لالستمرار يف تقدمي الغذاء للسكان األكثر ضع ًفا خالل األشهر الستة املقبلة.
للمزيد من املعلومات ،يُرجى االتصال بـ :رانجيث جورج  george9@un.orgمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اخلاص بليبيا (مكتب تونس)
:

تابعوا الفريق القطري للعمل اإلنساين يف ليبيا عرب الفيسبوك  UNinLibya :وعرب تويرت
النشرات اإلنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متوافرة على الرابط التايلwww.reliefweb.int:

UNcoordLibya

unocha.org | facebook.com/UNinLibya | Twitter: @UNcoordLibya
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